Referat fra bestyrelsesmøde Torrild lokalråd den 1-6 2015
Afbud fra Rene og Fie

Dialogmødet med kommunen. Den 27.5 2015.
Det var et ganske udmærket med embedsmænd og kommunen. 6 lokalråd var mødt frem. Vi fik diskuteret
arbejdsområder, fremtidig økonomi og dialogformer med kommunen. Konkret fik vi aftalt et møde med
den nye kommunaldirektør om vore henvendelser. Kommunen opfordrede os til at arbejde med
udviklingsplaner for lokalområdet.

Vindmølle møde.
Mandag den 8. juni er der møde om vindmøller i forsamlingshuset. Det er et informationsmøde afholdt af
Ecopartner og Odder Kommune, nu hvor VVM redegørelsen ligger klar.
Lokalrådet vil rette henvendelse der hvor vi kan se at borgerne ikke er blevet hørt.
Kardinalpunktet er afstandskravet til vindmøllerne.
Det er vigtigt at mange møder op.
Visualiseringen af projektet er tendentiøse.
Vi er lidt utrygge ved nogle af beregningerne som ligger meget tæt ved grænseværdierne, især om den
lavfrekvente støj.
Mogens beder Bjarne om at sende en sms om mødet og Mogens lægger det på Facebook.

Nyhedsfolder.
Vi får lavet og udsendt en nyhedsfolder inden sommerferien
Stier omkring Torrild
Vi arbejder stadig med en tanken om at lave en registrering af eksisterende stier omkring Torrild.
Der er stier der ikke længere er tilgængelige og vi drøfter hvordan vi kan få lodsejere i tale omkring øget
tilgængelighed.
Måske kunne det være interessant at få adgang til nogle af de nye regnvandsbassinner hvis det bliver et nyt
naturområde.
Det er muligt at søge tilskud til etablering af nye stisystemer.

Vi skal finde gamle kort over Torrild og se på muligheder. Lokalhistorisk arkiv.
Mogens og Hans Erik arbejder videre med sagen.

Møde Med kommunaldirektøren.
Vi foreslår kommunaldirektøren at mødes torsdag den 25. juni. Henrik kontakter.
Dagsorden.
Trafikforhold i Torrild.
Flytning af Helleanlæg, Fodgængerovergang, Fortove, Cykelstier
Krogstrupvejs status (vejklassificering)
Helhedsplan for trafikken i Torrild
Samarbejdet med lokalrådet.

Bod til byfesten
Thorkild foreslog at lokalrådet stillede en bod op til byfesten.
Det er en god ide men vi har ikke bemanding til det i år.
Måske stiller Thorkild op han afgør det senere
Kontakt med Fillerup.
Vi har gennem Thorkild fået kontakt med borgerforeningen i Fillerup. De er interesserede i et samarbejde
omkring trafikafviklingen. Det kunne også være interessant at få en dialog med Balle omkring
trafikproblemer. Thorkild undersøger.
Møder i Efteråret.
Bestyrelsesmøde mandag den 10.8 kl 19.30 hos Henrik. Præsthøjvej 137
Stier m.m.
Vindmøller
Trafik
Udviklingsplan

